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Tìm hiểu Thêm: NguồN 
bổ suNg
Cần thêm thông tin? Bạn đang tìm thêm nguồn tin? Ở đây có 
một số trang web bạn có thể truy cập để tìm hiểu thêm về 
cách ngăn trẻ em và thanh thiếu niên tránh xa ma tuý:
• Các bà mẹ chống lái xe khi say rượu (MADD):
www.madd.org/underage-drinking/
• Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật:
www.cdc.gov/alcohol/

Nói chuyệN với Trẻ về 
uốNg rượu:
Những điều Nên và Không nên làm

NÊN LÀM:
• Đặt ra các quy tắc rõ ràng về việc uống rượu. Nói với các 

em rằng bạn không cho phép uống rượu - và đảm bảo 
chúng hiểu điều gì sẽ xảy ra với mình nếu chúng vi phạm 
các quy tắc đó.

• Trở thành một hình mẫu tốt. Nếu bạn uống rượu, hãy đảm 
bảo rằng bạn uống một cách có trách nhiệm - đừng uống 
quá mức, và đừng bao giờ lái xe sau khi uống rượu. 

• Làm việc với lòng tự trọng. Hầu hết những người trẻ tuổi 
uống rượu đang phải vật lộn với lòng tự trọng thấp. Nhiều 
người gặp rắc rối với bạn bè của mình. Giúp con bạn xây 
dựng lòng tự tin của mình và phát triển các phương thức 
lành mạnh để đương đầu và giải quyết tình trạng căng 
thẳng.

• Khuyến khích các em tham gia các hoạt động ngoại khóa, 
như nghệ thuật, âm nhạc, thể thao hoặc các câu lạc bộ.  

KHÔNG NÊN:
 
• Đừng lên lớp. Cho trẻ có nhiều cơ hội để nói chuyện và thể 

hiện ý kiến của mình.
• Đừng cho rằng một cuộc nói chuyện là đủ. Nói chuyện với 

trẻ thường xuyên về các nguy cơ liên quan đến lạm dụng 
rượu và uống rượu khi chưa đủ tuổi.

• Đừng đợi cho đến khi bạn bắt được trẻ uống rượu mới nghĩ 
đến một hình phạt. Đặt ra các quy tắc và kỳ vọng rõ ràng 
từ sớm và đảm bảo rằng trẻ biết chính xác điều gì sẽ xảy ra 
nếu chúng vi phạm các quy tắc về uống rượu của bạn.

• Đừng bỏ qua bản năng của bạn. Nếu bạn nghi ngờ rằng một 
đứa trẻ uống rượu, hãy nói chuyện với các em. Đặt câu hỏi. 
Hãy cho chúng biết bạn đang quan tâm.
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bắT đầu cuộc Trò chuyệN 
với câu hỏi
Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để giúp trẻ em và thanh 
thiếu niên tránh được việc uống rượu, một trong những điều 
tốt nhất bạn có thể làm là bắt đầu một cuộc trò chuyện hai 
chiều. Không biết mình nên bắt đầu từ đâu? Tại sao không 
bắt đầu từ đây:

Đặt câu hỏi - và lắng nghe những gì các em nói.
Trẻ em ít có khả năng từ chối bạn nếu các em cảm thấy mình 
là một phần của cuộc trò chuyện. Chống lại sự thôi thúc lên 
lớp giảng bài. Thay vào đó, hãy đặt câu hỏi để giúp các em 
nói chuyện:
• Con sẽ làm gì nếu ai đó mời con uống rượu?
• Con đã bao giờ thử uống rượu chưa? Con có bao giờ muốn 

thử uống rượu không? 
Tại sao hoặc tại sao không?
• Con có biết những đứa trẻ nào uống rượu không? Họ lấy 

rượu ở đâu?
• Con đã bao giờ tham gia một bữa tiệc (hay một sự kiện xã 

hội khác) mà mọi người uống rượu không?
• Con có bao giờ cảm thấy bị áp lực phải uống rượu?
• Con có thắc mắc gì về rượu không?

Nếu Trẻ đã uốNg Thì sao?
Nếu một đứa trẻ đã thử uống rượu, điều đầu tiên cần làm là 
tìm hiểu tại sao. Hãy bình tĩnh và hỏi một vài câu hỏi:  
• Chúng có cảm thấy bị áp lực phải uống bởi bạn bè, đồng 

nghiệp, hoặc thành viên gia đình?
• Chúng có nghĩ rằng mình phải uống để phù hợp hoặc trông 

“ngầu” không?
• Chúng đã uống rượu ở đâu?
• Có điều gì khác đang xảy ra - chẳng hạn như căng thẳng 

hay trầm cảm - khiến chúng muốn uống rượu?
Xem xét lại các quy tắc của bạn về việc uống rượu và khuyến 
khích các em tìm bạn nếu chúng có thắc mắc hoặc  vấn đề - 
hoặc nếu chúng chỉ cần thêm một chút lời động viên. Quan 
trọng nhất, tiếp tục nói chuyện: Trẻ em và thanh thiếu niên 
cảm thấy rằng mình có thể trò chuyện với người lớn đáng tin
cậy ít có khả năng uống rượu hơn.

Kỹ NăNg Từ chối: Nói “KhôNg” 
Thảo luận các tình huống, chẳng hạn như các bữa tiệc hoặc 
các sự kiện xã hội khác, nơi mà các  em có thể cảm thấy áp 
lực phải uống rượu nhiều - và hãy giúp các em đưa ra một vài 
cách hay để nói “không”. Giúp các em nói vài câu, như :
• “Uống rượu khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi có thể uống 

soda được không? “
• “Không, cám ơn. Tôi như thế này được rồi. “
• “Bố mẹ tôi sẽ phạt tôi nếu họ ngửi thấy mùi đó.”
• “Tôi rất tiếc. Tôi phải lái xe tối nay. “
• “Bạn biết thế này là bất hợp pháp mà, phải không?”
• “Tôi không uống đâu.”
• “Tôi không thích mùi cồn.”
Nhắc nhở các em rằng một từ “không” đơn giản luôn có tác 
dụng tốt - các em không nợ ai lời giải thích.

Trẻ em, rượu và PhươNg TiệN

TruyềN ThôNg 
Phim ảnh và chương 
trình truyền hình đôi 
khi miêu tả trẻ vị thành 
niên uống rượu như một 
nghi thức thông qua. 
Vì bạn không thể luôn 
luôn ngăn cản trẻ em 
xem cảnh miêu tả về 
uống rượu tuổi vị thành 
niên, bạn có thể sử dụng 
chúng để bắt đầu thảo 
luận. Hãy cho trẻ nói chuyện bằng cách hỏi một vài câu hỏi:
•  Con có nghĩ rằng tình huống này là có thực? Tại sao hoặc 

tại sao không?
• Tại sao con nghĩ họ lại uống rượu?
• Con có nghĩ rằng điều này làm cho việc uống rượu trông 

vui vẻ và ngầu không?
• Con có nghĩ rằng những nhân vật này là hình mẫu tốt? Tại 

ao hoặc tại sao không?
• Con sẽ làm gì nếu con ở trong hoàn cảnh đó?
• Con có nghĩ rằng phim ảnh/chương trình như thế này làm 

cho thanh thiếu niên muốn uống rượu không?

Chủ trì xã hội: Không phải là một lựa chọn “an toàn”
Một số cha mẹ nghĩ rằng bằng cách để trẻ em uống ở nhà 
(thường được gọi là “Chủ trì xã hội”), họ đang làm những 
điều có trách nhiệm. Họ tin rằng bằng cách cho trẻ em một 
nơi an toàn, được giám sát để uống rượu, họ đang giảm nguy 
cơ mắc các vấn đề liên quan đến rượu. 
Khi nói đến uống rượu tuổi vị thành niên, không có điều gì là 
“an toàn”. Được giám sát hay không, trẻ vị thành niên uống 
rượu thường có nguy cơ hành vi nguy hiểm hơn. Hơn nữa, 
nếu một đứa trẻ bị chấn thương hoặc bị giết chết do tai nạn 
liên quan đến rượu, người lớn cung cấp rượu có thể phải chịu 
trách nhiệm. Một số tiểu bang thậm chí còn có các luật cụ 
thể chống lại việc Chủ trì xã hội.

Thảo luậN về  hậu quả 
Hãy đảm bảo rằng trẻ em và thanh thiếu niên biết rằng nếu 
uống rượu, chúng không chỉ vi phạm các quy tắc của bạn - 
chúng vi phạm pháp luật. Thảo luận về tuổi uống rượu của 
tiểu bang, và nói về những hậu quả của việc uống rượu ở tuổi 
vị thành niên:

• Bị quản chế  • Tiền phạt
• Bị giam giữ • Dịch vụ cộng đồng
• Mất giấy phép lái xe
• Gặp rắc rối khi vào đại học
• Bị loại khỏi các hoạt động ngoại  

khóa như thể thao, ban nhạc, hoặc câu lạc bộ


